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Hanower
jest wart życia
„Miasto w zieleni” może uraczyć nie tyl-
ko miejskim lasem Eilenriede, ale także 
wieloma pięknymi parkami i ogrodami. 
Do wszystkich celów wycieczek w Ha-
nowerze i jego okolicach można łatwo 
dojechać środkami transportu publicz-
nego. Rowerzyści mają do dyspozycji 
gęstą sieć ścieżek rowerowych, które 
czekają na odkrycie.

Hanower stawia na ochronę środowiska 
i dobry klimat. Dla nas pracowników 
Wydziału Środowiska i Zieleni Miej-
skiej są to ważne zadania, które chce-
my wypełniać z Wami. Jeśli chcecie nas 
wesprzeć, niniejsza broszura zawiera 
cenne wskazówki i nazwiska odpo-
wiednich osób kontaktowych. Oprócz 
cennych informacji na temat odpadów, 
wody i energii, ścieków, transportu  
i mobilności, żywienia i zdrowia, ochro-
ny przyrody i klimatu, zrównoważonej 
konsumpcji i edukacji ekologicznej, ist-
nieją specjalne wskazówki dla nowych 
mieszkańców Hanoweru.

W razie pytań wybierz bezpośrednie 
połączenie do nas – numer infolinii Wy-
działu Środowiska i Zieleni Miejskiej: 
0511 | 168 | 4 38 01.
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ODPADY / DORADZTWO 
W SPRAWIE ODPADÓW

Zweckverband Abfallwirtschaft
Regin Hannover
Karl-Wiechert-Allee 60c

30625 Hannover
Faks 0511 | 9911 | 30895
Serwis aha 0800 | 999 11 99 (bezpłatny)
e-mail service@aha-region.de
www.aha-region.de

Odpady są wszędzie – ale nie w każdym mieście tyle 
samo. To, ile się ich zbierze, zależy od mieszkań-
ców. Dotyczy to również nas w Hanowerze. Zapo-
bieganie powstawaniu odpadów jest naszym prio-
rytetem. W związku z tym należy przede wszystkim 
sprawdzać, czy Twoje przesortowane rzeczy mogą 
być nadal przydatne dla innych. Obok sprzedaży na 
pchlim targu dobrą wskazówką jest giełda towarów 
używanych w Hanowerze (www.hannoverteilt.
de). Wdzięcznymi odbiorcami są również społeczne 
domu handlowe w regionie Hanoweru, wykaz ad-
resów znajduje się pod adresem: www.hannover.
de, hasło wyszukiwania: „Sozialkaufhaus“.

Twoje odpady zawierają surowce wtórne, zbierane 
selektywnie, zatem makulaturę i odpady szklane, 
lekkie opakowania, odpady elektroniczne, odpady 
organiczne, odpady specjalne i wiele innych.

Jeśli chcesz wiedzieć, jak działa selekcja surowców 
wtórnych, wywóz śmieci oraz sprzątanie miasta 
w Hanowerze, co dzieje się z Twoimi surowcami 
wtórnymi i odpadami, a także naturalnie, co mo-
żesz zrobić, żeby zapobiec powstawaniu odpadów, 
poproś o nasze materiały informacyjne dotyczące 
odpadów i surowców wtórnych lub zapoznaj się z 
naszą stroną internetową: www.aha-region.de.
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enercity AG
(wcześniej Stadtwerke Hannover)
enercity-KundenCenter

Ständehausstraße 6
30159 Hannover
Infolinia Klienta (bezpłatnie z niem 
sieci stacjonarnej): 0800 | 36 37 24 89
e-mail  kundenservice@enercity.de
www.enercity.de

Woda odgrywa ważną rolę w wielu dziedzinach ży-
cia. Woda jako żywioł, dobro kulturowe, środowisko 
życia, w produkcji i oczywiście jako najważniejszy 
produkt żywnościowy. W coraz większym stopniu 
woda staje się zasobem deficytowym z powodu za-
nieczyszczenia.

Nawet surowce, które dostarczają naszą energię, 
nie są dostępne bez ograniczeń. Ich spalanie po-
woduje powstawanie zanieczyszczeń, które obcią-
żają powietrze.

Spółka enercity AG (wcześniej Stadtwerke Hanno-
ver) jest dostawcą usług energetycznych i wodnych 
w Hanowerze i świadczy usługi doradztwa w Cen-
trum Obsługi Klienta enercity w Kröpcke. Oprócz 
informacji na temat twardości wody, wykorzystania 
wody deszczowej oraz izolacji termicznej, znajdziesz 
również wskazówki, w jaki sposób możesz zaosz-
czędzić poprzez stosowanie energooszczędnych i 
oszczędzających wodę urządzeń gospodarstwa do-
mowego i które oferty dostawy energii elektrycznej 
– jak na przykład ekologiczna energia elektryczna z 
odnawialnych źródeł energii – są dla Ciebie najlepsze.

Godziny otwarcia Centrum Obsługi Klienta enercity: 
Pon. – pt. godz. 10:00 – 18:30
Sob.  godz. 10:00 – 14:00

Również Centrum Doradztwa Hanower, będącego 
częścią Centrum Konsumenckiego w Dolnej Saksonii 
doradzi Ci kompleksowo i kompetentnie w zakresie 
energetyki i oferuje obszerne materiały informacyjne.

WODA/ENERGIA

Verbraucherzentrale Nds. e. V.
Beratungsstelle Hannover
Herrenstraße 14

30159 Hannover
Telefon 0511 | 9 11 96-0
e-mail    info@vzniedersachsen.de
www.verbraucherzentrale-nieder-
sachsen.de
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Stadtentwässerung Hannover
Sorststraße 15
30165 Hannover

Telefon 0511 | 168 | 47373
Faks 0511 | 168 | 46137
e-mail 68@hannover-stadt.de
www.stadtentwaesserung-hannover.de

ŚCIEKI /  
ODPROWADZANIE WÓD

Co dzieje się z naszą wodą, kiedy „zużyliśmy ją” 
w gospodarstwie domowym. To jest tak praktycz-
ne, aby odkręcić kran i po prostu wlać zużytą i za-
nieczyszczoną wodę z powrotem do kanalizacji.

W oczyszczalni ścieków Herrenhausen zademon-
strowano w sugestywny sposób, jak kosztowne i 
skomplikowane jest oczyszczanie naszych ścieków. 
Jest przy tym jasne, że toaleta nie jest koszem na 
śmieci.

Jeśli chcesz dokładnie wiedzieć, jak działa oczysz-
czanie ścieków, umów się na zwiedzanie przez 
naszego sekretarza prasowego Peer Lindenhayn. 
Jest dostępny pod numerem telefonu: 0511 | 168 | 
47460 lub adresem e-mail:
68.presse@hannover-stadt.de.

Jeśli masz pytania dotyczące opłat za ścieki, wy-
korzystania wody deszczowej, odprowadzania 
ścieków, przyłączy domowych lub podobnych, 
zadzwoń do centrum informacji Odprowadza-
nia wód pod numer telefonu: 0511 | 168 | 47373. 
W przypadku usterek technicznych w zakresie od-
prowadzania ścieków masz do dyspozycji punkt 
alarmowy dostępny w dzień i w nocy pod numerem 
telefonu: 0511 | 168 | 47377.
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Miasto Hanower postawiło sobie za cel stworzenie w całym 
mieście klimatu przyjaznego dla rowerów. Płaski krajo-
braz, wiele terenów zielonych w centrum miasta i dobrze 
rozwinięta sieć ścieżek rowerowych sprawiają, że jazda 
rowerem jest przeżyciem. Zostaw samochód i odkryj Ha-
nower w delikatny sposób! Skorzystaj z oferty transportu 
publicznego dla siebie i dla Twojego środowiska. Hano-
wer ma gęstą miejską sieć kolejową metra i tramwaju oraz 
rozbudowaną sieć autobusową. Na liniach ÜSTRA 100 i 
200 kursują nowoczesne autobusy elektryczne napędzane 
wolną od tlenku węgla energią elektryczną.

Informacje o połączeniach kolejowych i autobusowych, 
systemie taryfowym, CarSharing i ofercie specjalnej Han-
novermobil można uzyskać w Centrum Obsługi Klienta 
üstra.

Godziny otwarcia:
 pon. – pt. godz. 09:30 – 20:00
 sob.  godz. 09:30 – 18:00
.

Jeśli nie chcesz zrezygnować z samochodu, pamiętaj, że 
Hanower utworzył strefę ekologiczną. Informacje pod ad-
resem: www.hannover-umweltzone.de

CarSharing, zorganizowane korzystanie z samochodów 
zbiorowych, jest lepszą alternatywą dla posiadania wła-
snego samochodu. Dowiedz się więcej na temat oferty pod 
adresem: www.hannover.stadtmobil.de. 
Przyjazną dla środowiska alternatywą transportu do sa-
mochodu jest Hannah – rower cargo. Hannah może być 
wypożyczony bezpłatnie. Więcej informacji pod adresem: 
www.hannah-lastenrad.de.

TRANSPORT/MOBILNOŚĆ

üstra Kundenzentrum
Karmarschstraße 30/32
30159 Hannover

Telefon 0511 | 1668-0
Faks 0511 | 1668-2010
e-mail kundenservice@uestra.de
www.uestra.de

Stadtmobil Hannover GmbH
Karmarschstraße 30/32
30159 Hannover

Telefon 0511 | 27 04 24-0
Faks 0511 | 710 04 61
e-mail hannover@stadtmobil.de
www.hannover.stadtmobil.de
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Cenisz świeże warzywa, owoce, mięso i ser po-
chodzące z regionu? Hanowerskie targi rolnicze 
są dla Ciebie odpowiednim miejscem. Oferuje się 
tam produkty wysokiej jakości, a środowisko jest 
chronione dzięki krótkim odcinkom transportu. Na 
pewno w Twojej okolicy jest targ rolniczy:

Zdrowe odżywianie to tylko jeden z aspektów 
utrzymania dobrej kondycji, a innym jest zapo-
bieganie szkodliwemu wpływowi na organizm lub 
jego zwalczanie. W tym zakresie wsparcie oferuje 
Wydział Zdrowia Regionu Hanower. Mieszkańcy, 
którzy czują się poszkodowani przez zanieczysz-
czenie środowiska, mogą zwrócić się o poradę 
medyczno-środowiskową. Ogólna informacja te-
lefoniczna jest bezpłatna, za dodatkowe osobiste 
doradztwo pobierana jest opłata.
 
Konsultacje:  Pon. – Czw. godz. 8:00 – 15:30
   Pt.      godz. 8:00 – 11:30

ODŻYWIANIE/ZDROWIE

Region Hannover
Fachbereich Gesundheit
Allgemeiner Infektionsschutz  

und Umweltmedizin
Weinstraße 2
30171 Hannover
Telefon 0511 | 616 | 42584
www.hannover.de

Bothfeld •Przy ulicy Sutelstraße (Park Handlowy) pt. godz. 14:00-18:00 
Bult • Melanchtonkirche sob. godz. 8:00-12:30
Döhren • Fiedelerplatz wt. godz. 14:00-18:00
Kirchrode • Kleiner Hillen / przed Jakobikirche pt. godz. 8:00-13:00
Laatzen • przed Centrum Leine śr. godz. 14:00-18:00
List • Moltkeplatz sob. godz. 8:00-13:00
Mitte • przy Marktkirche czw. godz. 14:00-18:00
Mitte • Ernst-August-Platz, przed Dworcem Głównym pon./pt. godz. 14:00-18:00
Nordstadt • An der Lutherkirche czw. godz. 14:00-18:00
Zoo • Plac przy Friedenskirche sob. godz. 8:00-13:00
(więcej informacji pod adresem: 
  www.bauernmarkt-hannover.de)

8

http://www.hannover.de
http://www.bauernmarkt-hannover.de


NATURA / OCHRONA ŚRO-
DOWISKA NATURALNEGO

Fachbereich Umwelt und Stadtgrün
Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit
Arndtstraße 1

30167 Hannover
Telefon 0511 | 168 | 43801
Faks 0511 | 168 | 42914
e-mail umweltkommunikation@hannover- 
  stadt.de
www.hannover.de

Hanower reklamuje się hasłem „Miasto Ogrodów” 
i to nie bez powodu: Ci, którzy się tu osiedlają, 
znajdą szybko parki, ogrody i lasy zachęcające do 
relaksu. Liczne oferty fitness na świeżym powietrzu 
stymulują aktywność sportową i są otwarte i 
bezpłatne dla każdego. Poznaj swoje nowe, zielone 
środowisko, oferujemy Ci broszury, przewodniki i 
wydarzenia związane z hanowerską naturą.

Nie tylko liczne parki oraz tereny zielone, ale tak-
że każde pojedyncze drzewo są bliskie naszemu 
i Twojemu sercu? Może jesteś zainteresowany 
przyjęciem patronatu nad drzewem lub sadzeniem 
i pielęgnowaniem własnego drzewa w jednej z na-
szych szkółek?

Jeśli jesteś szczęśliwym posiadaczem ogrodu, pa-
miętaj, że Rozporządzenie o ochronie drzew obo-
wiązuje w obszarze miasta Hanower. Jeśli nie masz 
własnego ogrodu, wiele ogródków działkowych w 
uroczym miejscu oferuje możliwość stworzenia 
własnej „zielonej oazy”.

Informacje na te i inne tematy można uzyskać pod 
numerem infolinii 168 | 43801 lub podczas osobi-
stej wizyty u nas.
Godziny otwarcia:
Pon. – czw. godz. 8:00 – 16:00 
Pt.  godz. 8:00 – 13:00
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proKlima – Der enercity-Fonds
bei der enercity AG
Ihmeplatz 2
30449 Hannover
Telefon 0511 | 430 | 1970
Faks 0511 | 430 | 2170
e-mail proKlima@enercity.de 
www.proklima-hannover.de

Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH
Goethestraße 19 | 30169 Hannover 
Telefon 0511 | 22 00 22 | 0

  0511 | 22 00 22 | 20 (zespół informacyjny, zapytania w sprawie  
    doradztwa, Pon. i czw. godz. 09:00 – 17:00) 
Faks 0511 | 22 00 22 | 55
e-mail beratung@klimaschutzagentur.de 
www.klimaschutzagentur.de
www.klimaschutz-hannover.de 

Fachbereich Umwelt und Stadtgrün
Bereich Umweltschutz 
Klimaschutzleitstelle
Arndtstraße 1 | 30167 Hannover
Telefon 0511 | 168 | 43611
Faks 0511 | 168 | 43689
e-mail 67.11@hannover-stadt.de
www.hannover.de

Ochrona klimatu jest ważnym tematem w Hano-
werze. Administracja miasta, przedsiębiorstwa, 
grupy zajmujące się ochroną środowiska i natury 
oraz świat polityki dążą tutaj do tego samego celu i 
zawarły Sojusz Klimatyczny Hanower 2020. Cel: do 
roku 2020 emisja gazów szkodliwych dla klimatu w 
obszarze miasta Hanower zmniejszy się o 40 % w 
porównaniu do emisji w roku 1990. O tym, jak ma 
to działać, możesz dowiedzieć się pod adresem: 
www.klimaallianz-hannover.de.

Centrum Zarządzania Ochroną Klimatu, które znaj-
duje się w Wydziale Środowiska i Zieleni Miejskiej, 
jest zaangażowane w usługi doradcze i projekty 
dotyczące większej efektywności energetycznej 
i wykorzystania energii odnawialnych. proKlima 
- fundusz enercity oferuje granty i porady doty-
czące lokalnej ochrony klimatu. Więcej informacji 
znajdziesz pod adresem: www.klimaschutz-han-
nover.de (portal ochrony klimatu regionu Hano-
wer). Informacje i porady dotyczące energii odna-
wialnych, projektów energooszczędnych, domów 
pasywnych, dotacji i wiele innych.

OCHRONA KLIMATU

10

http://www.proklima-hannover.de
http://www.klimaschutzagentur.de
http://www.klimaschutz-hannover.de
http://www.hannover.de
http://www.klimaallianz-hannover.de
http://www.klimaschutz-hannover.de
http://www.klimaschutz-hannover.de


Konsumpcja w sposób zrównoważony oznacza, że przy za-
kupie produktów żywnościowych zwracamy uwagę na regio-
nalizm, sezonowość, a także ekologiczną jakość (patrz np.: 
www.bauernmarkt-hannover.de). Częścią tego są również 
zakupy ubogie w opakowania. Na przykład w tak zwanych 
luźnych sklepach produkty są wkładane do zbiorników przy-
niesionych przez klienta.

Kupno produktów zrównoważonych jest nie tylko gwarancją 
produkcji respektującej ochronę natury i środowiska. Gwaran-
towane są również sprawiedliwe płace i dobre warunki pracy 
dla pracowników.

Wiele z naszych produktów pochodzi z krajów, w których 
warunki pracy są gorsze niż w Niemczech. Uczciwy handel 
gwarantuje w tym przypadku przestrzeganie standardów spo-
łecznych. Wykaz symboli uczciwego handlu oraz symboli eko-
logicznych można znaleźć pod adresem: www.siegelklarhe-
it.de lub www.label-online.de. 
 Zrównoważone produkty są dostępne w sklepach świa-
towych marek i sklepach ekologicznych, ale także w wielu 
supermarketach. Folder „Get Fair! Hannovers fairer Ein-
kaufsführer” informuje o sklepach na terenie Hanoweru, w 
których są produkty pochodzące z uczciwego handlu (patrz: 
www.hannover-nachhaltigkeit.de). 
 Czy zawsze musi być coś nowego? Kupując towary używa-
ne na pchlim targu lub podczas imprezy wymiany garderoby 
można nabyć piękne egzemplarze. A uszkodzony rower lub 
urządzenie elektryczne może być niedrogo naprawione w Re-
pair Café.

Więcej przykładów w Hanowerze: 

FairKauf Hannover 
www.fairkauf-hannover.de

AUSTAUSCH – mehr als ein soziales Kaufhaus
https://austausch-hannover.de

Oxfam Shop
https://shops.oxfam.de

ZRÓWNOWAŻONA  
KONSUMPCJA
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Stöbertreffs und Soziale Kaufhäuser des  
Werkstatt-Treffs Mecklenheide e. V.
www.werkstatt-treff.de

Internet-Gebrauchtbörse Hannover
www.hannoverteilt.de

Bauteilebörse Hannover
www.bauteilboerse-hannover.de

Offene Bücherschränke
www.hannover.de – hasło wyszukiwania „Offener 
Bücherschrank”

Pod adresem w w w.nachhaltiger-warenkorb.de 
znajduje się wiele innych wskazówek dotyczących 
zrównoważonej konsumpcji.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o projektach zrów-
noważonego rozwoju w Hanowerze, możesz poszukać 
w Biurze Agenda 21 i Biurze Zrównoważonego Rozwo-
ju lub odwiedź plenum Biura Agenda. Zainteresowane 
strony mogą tam rozmawiać się z aktywistami z róż-
nych stowarzyszeń oraz instytucji trzy razy w roku.

Więcej informacji na temat zrównoważonego życia 
w Hanowerze, możliwości zaangażowania, wydarzeń 
i broszur można znaleźć pod adresem:  www.hanno-
ver-nachhaltigkeit.de. 

ZRÓWNOWAŻONA  
KONSUMPCJA

Agenda 21- und Nachhaltigkeitsbüro
Neues Rathaus | Trammplatz 2
30159 Hannover

Susanne Wildermann
Telefon 0511 | 168 | 45078
Marion Köther
Telefon 0511 | 168 | 49838
e-mail agenda21@hannover-stadt.de
www.hannover-nachhaltigkeit.de
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DORADZTWO/KSZTAŁ-
CENIE EKOLOGICZNE

Fachbereich Umwelt und Stadtgrün
Umweltplanung und -management
Arndtstraße 1 | 30167 Hannover

Umweltbildung 0511 | 168 | 46614
Faks  0511 | 168 | 43689
e-mail 67umweltbildung@hannover-stadt.de
www.hannover.de

W zakresie istotnych kwestii ekologicznych wymieniono 
adresy kontaktowe. Pytania, które obecnie jeszcze pozo-
stają otwarte, możesz powierzyć infolinii Wydziału Środo-
wiska i Zieleni Miejskiej. Pod numerem telefonu 0511 | 168 
| 43801 Wydział Środowiska i Zieleni Miejskiej dostarcza 
potrzebnych informacji i udziela wskazówek na temat za-
chowania przyjaznego dla środowiska.

Jeśli chcesz zagłębić się w poszczególne tematy zwią-
zane z ochroną środowiska, możesz zwrócić się do 
Wydziału Środowiska i Zieleni Miejskiej. Są tutaj do-
stępne oferty edukacyjne dla mieszkańców. Podstawo-
wym celem jest promowanie świadomości ekologicznej 
i motywowanie jej do troski o przyrodę i środowisko. 
Dobry przegląd aktualnych tematów zapewnia Dział 
Informacji o Środowisku, który co sześć miesięcy 
informuje online o działaniach na rzecz środowiska 
w mieście Hanower. Wskazówki w zakresie edukacji 
ekologicznej i rozrywki w wolnym czasie dostarczą 
„Spacery ekologiczne” oraz spacer połączony ze słu-
chowiskiem „Cudowne drogi wodne”.
 W przypadku ośrodków opieki dziennej i szkół „Agen-
da 21- und Nachhaltigkeitsbüro der Landeshaupt- 
stadt Hannover” posiadają szeroką ofertę edukacyjną. 
Informacje w tym zakresie znajdują się pod adresem: 
www.hannover-nachhaltigkeit.de oraz w broszurze 
„Zukunft gestalten”.
 Ponadto „Kinderwald Hannover” (www.kinderwald.
de) oraz „Waldstation Eilenriede” (www.waldstation-e-
ilenriede.de) oferują różnorodny program doświadczeń 
przyrodniczych.
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Wskazówki dotyczące  
środowiska w  
przystępnym języku

W tym zeszycie znajdują się wskazówki 
dotyczące ochrony środowiska.

Zeszyt pochodzi z administracji miasta 
Hanower.

Tam jest Wydział Ochrony Środowiska. 

Pracują tam ludzie na rzecz ochrony 
środowiska.

Środowisko obejmuje na przykład:

• Rzeki oraz jeziora.

• Powietrze, którym oddychamy.

• Ziemię, po której chodzimy  
 i na której uprawiamy jedzenie.

• Wszystkie drzewa i kwiaty.

• Wszystkich ludzi i zwierzęta.

Ochrona środowiska oznacza:

• Ludzie powinni chronić środowisko.

• I ludzie nie powinni 
 zanieczyszczać środowiska.
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Celem jest zdrowe środowisko.

Żeby również ludzie i zwierzęta  
byli zdrowi.

Wszyscy powinni móc żyć dobrze.

Ludzie w Hanowerze mogą wiele  
zrobić na rzecz ochrony środowiska.

Przykład:

• Więcej jazdy rowerem i  
 przemieszczania się pieszo.

• Używanie rzeczy przez długi  
 czas i naprawa.

• Zmniejszenie ilości i segregacja śmieci.

• Nie wrzucać śmieci do toalety.

• Oszczędzanie wody i prądu.

Czy masz pytania odnośnie środowiska?

Zadzwoń na telefon obywateli  
Stadt Hannover.

☎  0511 - 168 4 38 01.
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Notatki własne
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zieleń miejska
0511 | 168 | 43801
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Fachbereich Umwelt und Stadtgrün 
Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit
Arndtstraße 1
30167 Hannover

Telefon: 0511 | 168 | 43801
Faks: 0511 | 168 | 42914
e-mail: umweltkommunikation@hannover-stadt.de
www.hannover.de
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A w przypadku wszystkich innych 
pytań ...
… warto rzucić okiem na portal internetowy miasta Hanower 
pod adresem: www.hannover.de. Tutaj znajdziesz także 
broszurę na temat wskazówek dotyczących środowiska w ję-
zyku tureckim, rosyjskim i angielskim.
 System Doradztwa Mieszkańcom – BürgerBeratungsSystem 
(BBS) oferuje szybkie wyszukiwanie w Internecie za pomocą 
słów kluczowych.
 Ponadto Bürgerbüro der Stadt Hannover pomoże Ci w od-
nalezieniu się w mieście oraz administracji. Tutaj otrzymasz 
informacje dotyczące spraw komunalnych, obszerny mate-
riał informacyjny, a także znajdziesz partnera do rozmowy, 
otwartego na wysłuchanie sugestii, wskazówek i propozycji.

Bürgerbüro der Landeshauptstadt Hannover
Rathaus | Zimmer Nummer 76a
Trammplatz 2 | 30159 Hannover

Telefon 0511 | 168 | 45252
Faks 0511 | 168 | 45096

e-mail buergerbuero@hannover-stadt.de

Konsultacje pon.–czw. godz. 8:30 – 16:00
 pt. godz. 8:30 – 13:00

W poszukiwaniu wolontariatu?
Jeśli chcesz zaangażować się jako wolontariusz, przyjdź po 
prostu do naszego Centrum Wolontariatu w Hanowerze. Nasi 
doradcy rozwiną razem z Tobą pomysły na przyszłe zaan-
gażowanie. Doradzimy Ci nieodpłatnie i polecimy stosowną 
formę zaangażowania z ponad 1000 obszarów zaangażowa-
nia. Liczne projekty dobra powszechnego czekają na nowych 
wolontariuszy. Zadzwoń do nas lub przyjdź. Centrum wolon-
tariatu znajduje się w centrum Hanoweru przy Platz der Wel-
tausstellung na drugim piętrze Centrum Obsługi Klienta üstra. 
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do czwartku w godzinach 
od 10 do 18 oraz w piątki od 10 do 16. Więcej informacji 
można znaleźć na stronie: www.fwzh.de.
Czekamy na Twoją wizytę.

Freiwilligenzentrum Hannover
im üstra Kundenzentrum
Karmarschstraße 30-32 | 30159 Hannover 
Telefon  0511 | 300 344-6
Strona internetowa  www.fwzh.de
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Landeshauptstadt
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